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TRINITARIAN CREATION; JUNE 16, 2019 

  

AAss  oouurr  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  GGoodd  uunnffoollddss,,  GGoodd’’ss  rreeaalliittyy  aass  TTrriinniittyy  bbeeccoommeess  cclleeaarreerr,,  tthhoouugghh  

hhaarrddllyy  ccrryyssttaalllliinnee..    TToo  rreevviieeww::    oouutt  ooff  tthhee  ggrroouunndd  ooff  GGoodd’’ss  uunnddiiffffeerreennttiiaatteedd  OOnneenneessss,,  aa  WWoorrdd  iiss  

ssppookkeenn,,  aann  eemmaannaattiioonn  mmaaddee,,  aa  SSoonn  bbeeggootttteenn..    IInn  bbeeggeettttiinngg  iiss  tthhee  FFaatthheerr  rreevveeaalleedd;;  iinn  rreecceeiivviinngg  tthhaatt  

wwhhiicchh  iiss  ggiivveenn,,  tthhee  SSoonn  bbeeggootttteenn;;  aanndd  iinn  tthhee  SSoonn’’ss  rreessppoonnssee  ttoo  tthhaatt  wwhhiicchh  iiss  rreecceeiivveedd,,  tthhee  SSppiirriitt  

iinnssppiirreedd..    TThhoouugghh  tthhee  wwoorrddss  II  uussee  aarree  ooff  ttiimmee  ((bbeeggeettttiinngg,,  rreecceeiivviinngg,,  iinnssppiirriinngg)),,  aallll  II  jjuusstt  ddeessccrriibbeedd  iiss  

iinn  ttrruutthh  iinnddeessccrriibbaabbllee  ssiinnccee  wwee  ddeeaall  hheerree  wwiitthh  eetteerrnnaall  vveerriittiieess..    TTiimmee  wwaass  ccrreeaatteedd  wwhheenn  GGoodd,,  iinn  hhiiss  

aabbssoolluuttee  ffrreeeeddoomm,,  cchhoossee  ttoo  eexxtteenndd  hhiimmsseellff  bbeeyyoonndd  hhiimmsseellff..    TThhiiss  wwaass  ddoonnee  iinn  kkeeeeppiinngg  wwiitthh  hhiiss  

nnaattuurree  aass  TTrriinniittyy,,  wwhhiicchh  bbeeiinngg  rreellaattiioonnaall  aanndd  rreecciipprrooccaall  iinnvviitteess  aa  rreessppoonnssee..    IInn  tthhiiss  mmaannnneerr  iiss  tthhee  

TTrriinniittyy  mmaaddee  ddyynnaammiiccaallllyy  mmaanniiffeesstt  oonn  aallll  tthhee  lleevveellss  ooff  ccrreeaatteedd  rreeaalliittyy..  

IInn  oouurr  uunniivveerrssee  ooff  sseennssaattee  tthhiinnggss,,  tthhiiss  mmaanniiffeessttaattiioonn  iiss  mmaaddee  vviissiibbllee  tthhrroouugghh  tthhee  aappppeeaarraannccee  

ooff  ccrreeaattuurreess  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  iimmaaggee  aanndd  lliikkeenneessss  ooff  GGoodd;;  nnaammeellyy,,  hhuummaann  bbeeiinnggss..    IInn  uuss  ddooeess  GGoodd  

cchhoooossee  ttoo  ssuurrrreennddeerr  hhiiss  pprreerrooggaattiivvee  aass  CCrreeaattoorr,,  mmaakkiinngg  hhiimmsseellff  eeffffeeccttiivveellyy  ppoowweerrlleessss  iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  

oouurr  ggrraanntteedd  ffrreeeeddoomm..    IInn  rreecceeiivviinngg  tthhiiss  sseellff--eemmppttyyiinngg  lloovvee,,  aass  aa  mmiirrrroorr  ooff  tthhee  FFaatthheerr’’ss  eetteerrnnaall  

bbeeggeettttiinngg  ooff  tthhee  SSoonn,,  iiss  mmaann  mmaaddee  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  GGoodd..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  hhuummaannss  ccaannnnoott  aacchhiieevvee  

tthheeiirr  ccaalllliinngg  uunnlleessss  wwee  rreessppoonndd  ttoo  tthhaatt  wwhhiicchh  iiss  ggiivveenn  bbyy  ggiivviinngg  iitt  ffuullllyy,,  ffrreeeellyy  aanndd  uunnrreesseerrvveeddllyy  bbaacckk  

ttoo  tthhee  GGiivveerr..    AAss  aa  ssppeecciieess,,  tthhiiss  wwee  cchhoossee  nnoott  ttoo  ddoo  aanndd  oouurr  rreebbeelllliioonn,,  oouurr  rreeffuussaall  ttoo  ggiivvee  lloovvee  iinn  

rreettuurrnn  ttoo  HHiimm  wwhhoo  ggiifftteedd  iitt  ttoo  uuss,,  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  tthhee  oonnggooiinngg  ccaattaassttrroopphhee  ooff  tthhee  FFaallll..  
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YYeett  GGoodd,,  aass  eetteerrnnaall  lloovvee,,  iiss  iinnssiisstteenntt..    HHeennccee  iinn  tthhee  ffuullllnneessss  ooff  ttiimmee  ddiidd  HHee  iinnsseerrtt  hhiimmsseellff  

iinnttoo  oouurr  ccrreeaattiioonn  eevveenn  ffuurrtthheerr..    HHee  bbeeccaammee  oonnee  ooff  uuss..    AAss  JJeessuuss  ooff  NNaazzaarreetthh,,  ddiidd  mmaannkkiinndd  ffuullffiillll  iittss  

ddeessttiinnyy  bbyy  ggiivviinngg  iittsseellff,,  iinn  aanndd  tthhrroouugghh  hhiimm,,  ccoommpplleetteellyy  bbaacckk  ttoo  GGoodd  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ggiifftt  ooff  

ccrreeaattiioonn..    AA  rreessppoonnssee  bbyy  mmaann  hhaass  tthheerreeffoorree  bbeeeenn  mmaaddee  aanndd  hheennccee  iiss  tthhee  ssiinn  ooff  AAddaamm  uunnddoonnee..    YYeett  

bbeeccaauussee  GGoodd  wwiillll  nnoott  ccoommpprroommiissee  oouurr  oowwnn  iinnddiivviidduuaall  ffrreeeeddoomm,,  eeaacchh  oonnee  ooff  uuss  mmuusstt  ssttiillll  cchhoooossee  ttoo  

aacccceepptt  tthhiiss  ggiifftt..      

OOuurr  iinniittiiaall  cchhooiiccee  ooff  aacccceeppttaannccee  iiss  nnootthhiinngg  ootthheerr  tthhaann  aa  rreebbiirrtthh  ooff  tthhee  ssoouull;;  aa  sseeeedd  ppllaanntteedd  

tthhaatt,,  pprrooppeerrllyy  ffeedd,,  wwiillll  ggrrooww  iinnttoo  aa  hhuummaann  bbeeiinngg  ffuullllyy  aanndd  gglloorriioouussllyy  aalliivvee..    TThhiiss  ffuullllnneessss  ooff  

hhuummaanniittyy  iiss  ccaalllleedd  ddiivviinniizzaattiioonn  aanndd  tthhrroouugghh  tthhee  aappootthheeoossiiss  ooff  tthhee  hhuummaann  rraaccee,,  aass  iiccoonnss  ooff  GGoodd,,  wwiillll  

tthhee  eennttiirreettyy  ooff  oouurr  ccoossmmooss  bbee  ttrraannssffoorrmmeedd..    AAllll  ooff  tthhiiss  hhaappppyy  pprroommiissee  iiss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  iittss  

mmuunniiffiicceennccee  iinn  tthhee  ccoonnsseeccrraatteedd  ssppeecciieess  ooff  bbrreeaadd  aanndd  wwiinnee..    KKnnoowwiinngg  tthhiiss,,  hhooww  ccaann  wwee  nnoott  bbee  ffiilllleedd  

wwiitthh  bbootthh  aawwee  aanndd  rreevveerreennccee  aass  wwee  ccoommee  ffoorrwwaarrdd  ttoo  rreecceeiivvee  tthhee  vveerryy  ssuubbssttaannccee  ooff  oouurr  ssaallvvaattiioonn..  

  


